30.09.2018 – Dziękczynne Święto Żniw
Hasło dnia: Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we
właściwym czasie. Psalm 145,15
Ogłoszenia
1. Zapraszamy na kolejne nabożeństwo w przyszłą niedzielę o godz. 10.15
2. Dzisiaj po kazaniu prosić będziemy o złożenie ofiary na domy opieki, zaś po
nabożeństwie będzie poczęstunek przed kościołem.
3. Spotkanie modlitewne- środa o godz. 18.00
4. Spotkanie modlitewne młodzieży- czwartek godz. 18.00
5. Domowa godzina biblijna – piątek godz. 18.00 na Młace.
6. Spotkanie Echo – piątek godz. 18.00
7. Próba chórku dziecięcego – sobota godz. 9.30
8. Spotkanie młodzieżowe – sobota godz. 18.00
9. Spotkanie dla mężczyzn wtorek 9.10. o godz. 18.00 Temat: Ludzie wiary wczoraj i dziś.
Poprowadzi Piotr Żądło.
10. Kościół Pana Jezusa jest piękną oblubienicą. Został powołany, aby swą łagodnością,
miłością, czystością zachęcać innych do poznawania jedynego Zbawiciela – Pana Jezusa.
Drogą, którą Kościół prowadzi do spotkania ze Zbawcą jest miłość. Tej miłości
szczególnie mocno doświadczyłem biorąc udział w niezwykłej inicjatywie.
Nasi przyjaciele z grupy biegowej ImPuls, postanowili zorganizować bieg dedykowany
dzieciom prześladowanych chrześcijan. W ubiegłym roku odbyła się jego pierwsza edycja
pod hasłem „Biegu dla Zwycięzców”. Uczestnicząc w tym wydarzeniu zobaczyłem, jak
Kościół (Boże dzieci) wychodzi poza mury budynków kościelnych, aby inni mogli
doświadczyć niezwykłej miłości, jaka została nam okazana w Panu Jezusie.
Tę wiadomość pisze, gdyż chciałbym zachęcić do udziału w tej inicjatywie. Jako
uczniowie Pana Jezusa możemy przez to zaświadczyć, że Jego nauczanie jest dla nas
ważne. Możemy pokazać światu, że jako Jego dzieci możemy działać w jedności.
I najważniejsze, możemy również pokazać, że miłujemy się wzajemnie!
„Bieg dla Zwycięzców” w tym roku odbędzie się 13 października! Start 11:00!
11. W niedzielę 18 i 25 listopada oraz 2 i 9 grudnia 2018 r. od godz. 15.00 do 19.00 odbywać
się będą w sali parafialnej szkolenia przedmałżeńskie, które poprowadzą doradcy
małżeńscy, pracownicy BSM – Kornelia i Zbigniew Kłapowie. Pary które planują wstąpić
w związek małżeński prosimy o kontakt, jak również o wzięcie udziału w tym szkoleniu –
udział jest obowiązkowy. Koszt: 40 zł od osoby.
12. Prosimy już wpłacać resztę należności za wycieczkę parafialną do Kotliny Kłodzkiej.
Zbiórka w piątek 5 października o godz., 6.00 przy remizie OSP w Wiśle Malince.
13. Zapraszamy na Koncert zespołu PATHLIFE - premiera albumu Chcę gotowy być. Zbór
Filadelfia Bielsko-Biała 7.10.2018 godz. 18.00

